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A Sua Excelência o Senhor

ÂRMANDO PI ENTEL DA ROCHA

PÍefeito do Município dê Camutanga

-,,,l.iuntL1: Alefta

Ci Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, no exercÍcio de suas competências constitucionais, por
disposiçáo do artigo 59, § 1o, inciso ll, da Lei Federal n" 101/2000, regulamentado pela Resolução TC n"
18, de 27 Ce novembro de 2013, ALERTA que o montante da despesa com pessoal do Poder Executivo
do Municípiô alcançou 52,89 o/o da Receitâ Corrente Líquida, correspondendo a 97,94 o/o do seu limite de
pessoal constante no Relatório de Gestão Fiscal do íe quadrimestre de 20í5 .

Por exceder a 95% do limite legal de despesa com pessoal, ultrapassendo o percentual prudenciel de
51,3% (limite pÍudencial), a situaÉo descrita no parágrafo anterior, nos moldes do parágrafo único do
aftigo 22 da LRF, veda ao Poder Executivo Municipal:

I - concessão de vantagem, aumento, reejuste ou adequãÉo de íemuneraçáo
a qualquer tÍtulo, salvo os derivados de sêntença judiciâl ou de determinaçâo
legal ou contratual, ressalvada ã revisáo prevista no inciso X do art. 37 de
Constituiçáo;

ll - criaçáo de cargo, emprego ou funÉo;

lll - alteraÇâo dê estrutura de cerreira que implique aumento de despêsa:

lV - provimento de cargo público, edmissáo ou contratiaÉo de pessoal a
qualquer título, ressalvada a rêposiÉo deconente de aposentadoria ou
falecimento de servidores das áÍêas de educaÉo, saúde e sêgurança;

V - contreteÉo de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso ll do § 6o do
art. 57 da ConstituiÉo e as situaçôes píevistas na lei de dirêtrizes
orçamentárias.
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